INFO
Bystrc, 4. února 2018

č. 18/05

Úmysl modlitby farnosti na týden:
Pane, dej nám dar statečnosti, abychom se k tobě hlásili nejen v kostele,
ale i na veřejnosti.
Z církevního kalendáře:
Neděle, 4. února:
5. neděle v mezidobí
Pondělí, 5. února:
sv. Agáty, panny a mučednice
Úterý, 6. února:
sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Sobota, 10. února:
sv. Scholastiky, panny
Neděle, 11. února:
6. neděle v mezidobí
Světový den nemocných
Čtení z neděle 4. února: Job 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39
Pozvání:
Neděle, 4. února:
Středa, 7. února:
Čtvrtek, 8. února:
Pátek, 9. února:
Neděle, 11. února:

mezi dopoledními bohoslužbami; kostel; výměna lístků
Živého růžence
16:00; fara; společenství seniorů
18:00; kostel; modlitba sv. růžence
8:00 – 18:00; kostel; celodenní adorace
17:00; Archa; cestovatelský podvečer

Oznámení:
Od 5. do 11. února mají děti jarní prázdniny. Mše svatá v Arše bude v tomto
týdnu pouze v úterý 6. února.
Další beseda z cyklu cestovatelských podvečerů, tentokrát s Karlem Kašpárkem
na téma „Hory Černé Hory“, se bude konat v neděli 11. února od 17 h v Arše.
Příští ministrantská schůzka proběhne v sobotu 17. února.
Příprava ke svátosti biřmování bude v neděli 18. února po večerní mši svaté.
Výsledky Tříkrálové sbírky v naší farnosti:
Bystrc 63 292,- Kč, Kníničky 30 889,- Kč, Rozdrojovice: 32 945,- Kč. Celkem za
farnost: 127 126,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem koledníkům a štědrým
dárcům. Podrobné výsledky celostátní sbírky najdete na www.trikralovasbirka.cz.

Pouť nemocných, zdravotníků a jejich přátel proběhne v kapli sv. Anny ve
Fakultní nemocnici U sv. Anny v Brně v sobotu 10. února ve 14.30 hodin. Mši
svatou při příležitosti Světového dne nemocných bude sloužit P. Jakub Tůma.
Setkání nad exhortací Amoris Laetitia se uskuteční v pondělí 12. února od 19 h
v kostele sv. Tomáše v Brně. Večerem provází P. Stanislav Drobný, Th.D.
Světové setkání rodin - katecheze pro rodiny v češtině. K přípravě na
Světové setkání rodin v Dublinu 21. – 26. srpna 2018, které má hostit i papeže
Františka, lze využít české znění katechezí. Ke stažení jsou na
http://www.rodiny.cz/component/tags/tag/dublin. Mottem setkání je „Rodina jako
radostná zvěst a radost pro svět“ a jeho tématem pak exhortace Radost z lásky
(Amoris laetitia).
Pouť ke svatému Valentinovi se bude konat v úterý 13. února od 19 h v kostele
sv. Michala v Brně na Dominikánském náměstí. Pouť je určena zvláště pro páry
a všechny mladé, kteří hledají své životní povolání.
Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá v rámci Národního týdne
manželství přednášku „Manželství bez mýtů“. Koná v úterý 13. února od 17.30
do 19 hodin v Klubovém sále CRSP na Biskupské 7 v Brně. Přednáší
psycholožka a odbornice na vztahové poradenství Mgr. Milena Mikulková. Bližší
informace a přihlášky na www.crsp.cz.
Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá postní duchovní obnovu pro
manžele na téma „Láska v Písni písní“, která proběhne 16. až 17. února 2018
v Duchovním centru Vranov u Brna. Exercitátorem je R. D. Mgr. Pavel Kafka.
Přihlášky a více informací naleznete na www.crsp.cz.
Farnost sv. Martina v Rosicích u Brna vás zve na postní duchovní obnovu
„O radosti z víry a ze života “ s Františkou Böhmovou. Koná se v sobotu 17.
února, začátek v 9 h mší sv. v kostele sv. Martina, poté od 10 do 13 h program
v sále Zámeckého kulturního centra. Více informací na www.rosice.farnost.cz.
Duchovní obnovu pro vdovy a vdovce pořádá komunita Emmanuel v sobotu
17. února od 9 h na adrese Lidická 24, Brno. Zakončení v 17 h mší svatou
obětovanou za ovdovělé. Zájemci se mohou hlásit do 12. února na
lap@emmanuel.cz nebo tel. 739 389 175 nebo na adrese: Komunita Emmanuel,
Lidická 24, 602 00 Brno. Podrobné informace na www.emmanuel.cz.
V rámci formačních setkání katechetů vystoupí v pondělí 19. února Historik
Jaroslav Šebek se svojí přednáškou Rok 1918 a vznik Československa
z pohledu katolické církve. Setkání proběhne od 17 hodin v Brně v sále na
Petrově 2. Kromě katechetů jsou srdečně zváni i další zájemci.
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